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Základní informace pro účastníky LT 
 
Základní informace o našem táboře jsou umístěny na našich webových stránkách http://www.bzu.cz.  
Podrobné  informace Vám rádi poskytneme, nejlépe formou odpovědí na Vaše konkrétní dotazy. 
Nyní uvedeme něco víc, než je možné dočíst se na našich webových stránkách.  
Program tábora sestává ze 4 základních typů činností: 

- sport, hry a fyzická příprava 
- získávání a osvojování si znalostí z oblastí topografie, zdravovědy a 1. pomoci, „ženijního výcviku“ 

a všeobecné taktiky (praktický pohyb v terénu) 
- aplikování získaných vědomostí v soutěžích a orientačních závodech, práce při zajišťování chodu tábora 

(pomoc v kuchyni, příprava dřeva na topení, pomoc při drobných opravách táborového vybavení apod.) 
 

Dostatečné množství spánku a odpočinku je samozřejmostí, proto jsem ho výše neuvedl. Vzhledem k velice 
specifickému zaměření naší činnosti máme určité požadavky na vybavení každého jednotlivce. Naším základním 
požadavkem jsou pevné kožené boty, pohodlné a vyšlápnuté. Po zkušenostech z předchozích táborů víme, že rodiče 
tuto skutečnost občas podceňují, rád bych tedy zdůraznil to „pohodlné a vyšlápnuté“. K tomuto požadavku máme 
důvod především v tom, že během delších pochodů trpí děti, které mají buď obuv novou a nevyšlápnutou nebo 
nesprávně velkou, otlaky a puchýři. Velmi jim to znepříjemňuje život. Dobré pevné kožené boty se nedají nahradit 
teniskami, zvláště ne v lese. Je vhodné přibalit i čištění na boty (kartáč, mastný krém), nouzové řešení jako INDULONA 
nemohu doporučit. Na dobrém stavu, nepronikavosti a pohodlnosti bot do značné míry záleží i to, jestli bude dítě 
na konci tábora spokojené nebo zklamané.  

Doporučeným vybavením je maskovací uniforma. Nemáme požadavky na konkrétní druh, ale je dobré vybrat 
takovou, která není příliš teplá a hodí se pro naši krajinu. Ceny za komplet i s čepicí se pohybují přibližně v rozmezí 
500 až 3500 Kč (v Praze). Zde závisí především na rodičích, jaký maskáč dítěti koupí. V případě, že nechcete dítěti 
koupit kvůli dvěma týdnům maskáče, stačí i obyčejné plátěné kalhoty a bunda v černé, šedé, hnědé nebo khaki barvě 
– jde o to, aby oděv nebyl nápadný při činnosti v terénu. 

Dále považujeme za vhodnou základní výstroj – široký „vojenský“ opasek (textilní nebo kožený, ne úzký 
kalhotový), polní láhev s pouzdrem nebo závěsem, chlebník nebo vhodné pouzdro na plynovou masku použitelné 
jako chlebník, celtu nebo pláštěnku (pogumovaný protichemický plášť nebo pončo; igelitovou vojenskou pláštěnku 
JP75 - cena kolem 50 Kč; případně komerčně vyráběná vinylová ponča v ceně kolem 300 Kč). Co se týká batohu, měl 
by být dostatečně velký, aby se do něj vešel spací pytel, pár náhradních oděvních součástek, 1,5litrová láhev na vodu, 
pláštěnka a ešus. Netrváme na tom, aby byl batoh vojenský. U turistických batohů doporučujeme, aby měly vhodnou 
barvu (šedá, černá, khaki nebo hnědá), ale to je jen dobře míněné doporučení. Spací pytel a karimatka nebo 
alumatka je samozřejmě základním požadavkem.  

Doporučili bychom také přibalit něco jako krabičku poslední záchrany (jehla, nit, pár knoflíků = 2 košilové 
a 1 až 2 kalhotové, 1 metr gumy do trenýrek, pár zápalek se škrtátkem zabalené v igelitu, pár zavíracích špendlíků 
atd.).  
Dítě s sebou musí mít kartu pojišťovny (stačí i fotokopie). 

Letní tábor je určen pro děti ve věku cca 8 – 15 let. V roce 2012 jsme se vrátili zpět na organizování tábora 
pro děti a pro starší pořádáme zvláštní akce v průběhu roku.  

 
 
V případě dalších dotazů nás kontaktujte na adrese bzu@bzu.cz. 
 
 Vaše II.BZU 
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